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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berikut ini diuraikan simpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan 

hasil penelitian. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil yang telah diuraikan, diperoleh 

beberapa simpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. 

Pertama, profil pembelajaran menulis teks eksposisi di SMA Negeri 19 Bandung 

ditinjau dari segi dokumen telah direncanakan dengan baik sesuai dengan arahan 

kurikulum 2013. Meskipun demikian, ditemukan beberapa ciri ketidaksesuaian 

dokumen. Ketidaksesuaian ini terlihat dari adanya beberapa kejanggalan, seperti 

munculnya kegiatan yang mengarah pada kompetensi teks anekdot, padahal yang 

sedang dibidik adalah teks eksposisi. Lebih lanjut, hal lainnya dalam dokumen 

telah sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, terutama dari langkah-langkah 

pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik. Ini terlihat dari adanya kegiatan 

mengamati, mananya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. 

Sementara itu, ditinjau dari proses belajar mengajar dapat ditarik 

simpulan bahwa proses tersebut belum berjalan secara optimal. Ini terbukti dari 

hasil wawancara baik kepada guru maupun siswa yang sama-sama mengaku 

bahwa pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah direncanakan. Selanjutnya, ditinjau dari kondisi siswa, diperoleh simpulan 

siswa belum mampu menulis teks eksposisi secara optimal. Selain dari hasil 

wawancara dan observasi, kondisi ini juga dibuktikan oleh rata-rata nilai tes awal 

yang berkisar antara 58 (kelas eksperimen) sampai 61 (kelas kontrol).  

Kedua, implementasi pembelajaran menulis teks eksposisi dengan model 

induktif kata bergambar berorientasi wawasan kebudayaan nusantara berjalan 
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secara lancar sesuai dengan instrumen yang telah dirancang dan divalidasi. Ini 

terbukti dari hasil penilaian tiga observer yang dikategorikan baik dan sangat baik. 

Penilaian tersebut ditinjau dari kegiatan guru, kegiatan siswa, dan penggunaan 

media sebagai salah satu komponen penting dalam penerapan model. Adapun 

langkah-langkah implementasi ditinjau dari kegiatan siswa sebagai subjek 

pembelajaran adalah dimulai dari mencermati gambar, mengemukakan ide, 

menyebutkan hal-hal yang terdapat dalam gambar, menandai hal-hal yang ada 

dalam gambar dengan menuliskannya melalui penarikan garis, mengasosiasikan 

kata yang sudah ditemukan dengan kehidupan nyata, menemukan masalah yang 

relevan dengan gambar/kata yang ditemukan, mengidentifikasi penyebab masalah, 

memunculkan solusi untuk mengatasi masalah, hingga pada akhirnya melakukan 

kegiatan menulis dengan cara mengembangkan hal-hal yang sudah ditemukan 

menjadi sebuah teks eksposisi. 

Ketiga, berdasarkan penghitungan statistik, diperoleh simpulan bahwa 

terdapat perbedaan yang siginifikan antara hasil pembelajaran menulis teks 

eksposisi di kelas eksperimen dan kelas kontrol atau dengan kata lain di kelas 

yang mendapatkan perlakuan model induktif kata bergambar berorientasi 

wawasan kebudayaan nusantara dengan  yang tidak. Ini terbukti dari adanya 

perbedaan selisih antara thitung dengan ttabel, yakni thitung > ttabel. Berdasarkan 

penghitungan diperoleh thitung sebesar 3,891 sementara ttabel 1,68. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model induktif kata bergambar berorientasi 

wawasan kebudayaan nusantara efektif digunakan dalam pembelajaran menulis 

teks eksposisi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang 

diajukan sebagai rekomendasi untuk beberapa pihak terkait. 
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1. Guru sebagai perancang pembelajaran hendaknya menyesuaikan model 

pembelajaran dengan kompetensi, materi, kondisi kelas dan kondisi siswa. 

Rancangan ini harus disusun sedemikian rupa agar proses pembelajaran dapat 

berjalan secara optimal. Ini terbukti dari hasil penelitian bahwa model 

induktif kata bergambar berorientasi wawasan kebudayaan yang dipersiapkan 

sedemikian rupa sebagai model pembelajaran ternyata lebih efektif 

dibandingkan dengan model tersutruktur yang biasa digunakan dalam setiap 

pembelajaran. Keberhasilan ini diyakini sebagai dampak dari penggunaan 

model yang tidak seperti biasanya sehingga membangkitkan minat siswa 

dalam belajar. Untuk itu, guru diharapkan agar lebih kreatif dan inovatif 

dalam menggunakan model-model pembelajaran. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari simpulan pertama, penyusunan rencana 

pembelajaran harus lebih dipersiapkan sematang mungkin dan seserius 

mungkin dengan memperhatikan keterkaitan antara komponen satu dengan 

komponen lainnya. Untuk perencanaan kegiatan menulis teks eksposisi, 

materi, bahan, media, dan langkah-langkah pembelajaran harus disusun sesuai 

dengan tujuan menulis teks eksposisi itu sendiri. Perencanaan yang telah 

disusun tersebut hendaknya tidak sekadar dijadikan alat untuk memenuhi 

tuntutan administrasi. Namun, betul-betul disusun untuk mengoptimalkan 

proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Penelitian membuktikan bahwa penggunaan media mampu mengefektifkan 

pembelajaran. Khususnya dalam menulis, media dapat memunculkan 

gagasan, kosakata, masalah, bahkan solusi, hingga akhirnya proses menulis 

dinilai lebih mudah. Ini terbukti dari penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan media gambar. Meskipun demikian, sebagai perancang, guru 

harus memperhatikan pemilihan gambar atau media lain karena harus 

disesuaikan dengan kompetensi yang dibidik, karakteristik peserta didik, serta 

isu-isu yang sedang hangat.  
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3. Berdasarkan penelitian, model induktif kata bergambar berorientasi wawasan 

kebudayaan nusantara efektif digunakan dalam kegiatan menulis teks 

eksposisi. Untuk penelitian selanjutnya, kesempatan sangat terbuka lebar bagi 

siapa saja yang hendak meneliti model ini untuk diujicobakan pada kegiatan 

pembelajaran lainnya. 

 


